PLANO DE ACTIVIDADES
DO GRÉMIO LITERÁRIO VILA-REALENSE PARA 2019

O Grémio Literário Vila-Realense centra a sua acção na problemática da Literatura Trasmontana e
Alto-Duriense. Será simultaneamente um observatório do seu desenvolvimento e um instrumento
para a sua promoção, divulgação e estudo. Concretamente, terá por missão criar uma biblioteca
de Autores Trasmontanos e Alto-Durienses; organizar um banco de dados tão completo quanto
possível sobre Literatura Trasmontana e Alto-Duriense, cuja consulta facultará a todos os
interessados, nomeadamente aos alunos das escolas de todos os graus de ensino; organizar um
pequeno Museu-Arquivo de Literatura Trasmontana e Alto-Duriense; celebrar anualmente o Dia
das Letras Trasmontanas e Alto-Durienses; elaborar e executar o plano editorial anual do
Município; promover acções de dinamização da leitura, concertadas com a Biblioteca Municipal Dr.
Júlio Teixeira; apoiar os escritores trasmontanos e alto-durienses, nomeadamente os jovens com
qualidade; realizar encontros de escritores trasmontanos e alto-durienses; estabelecer intercâmbio
com instituições homólogas nacionais, galegas, castelhanas e lusófonas; proporcionar condições
de investigação aos interessados no estudo da realidade e das potencialidades regionais; etc., etc.

Dia das Letras Trasmontanas e Alto-Durienses
Celebram-se anualmente, a 16 de Março (data de nascimento de Camilo Castelo Branco), escritores
trasmontanos ou alto-durienses, através de iniciativas centradas neles. Este ano, entendeu-se dedicar
este dia a João de Araújo Correia (Canelas do Douro, Peso da Régua, 1899 – Peso da Régua, 1985).
16 de Março
Comemoração do Dia Mundial da Poesia
Palestra por Mons. Salvador Parente dedicada a Ângelo do Carmo Minhava (Ermelo, Mondim de Basto,
1919 – Vila Real, 2016) e distribuição do 13.º Álbum de Poesia, com capa da Arq.ª Graça Campolargo.
21 de Março

Ciclo ‘Torga – Na rota do Diário’
Miguel Torga foi um infatigável viajante, quer no país quer no estrangeiro. Mas carinho especial lhe
mereceram as terras de Trás-os-Montes e Alto Douro, que percorreu sempre animado do amor profundo
que tinha pelas suas raízes. Procurar-se-á, neste Ciclo, acompanhar o escritor em alguns dos percursos
que ele próprio fez e de que nos deixou memória no Diário.
27 de Abril – Macedo de Cavaleiros
18 de Maio – Torre de Moncorvo
8 de Junho – Alijó
Iniciativa com o apoio dos Municípios visitados.
Encontro de Vila Real com a História
Dado que uma das vertentes da actividade do Grémio Literário Vila-Realense é o fomento da investigação
de aspectos relacionados com a história do concelho de Vila Real, em 2019 evocar-se-á novamente o
Circuito Internacional de Vila Real.
25 de Maio
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Ciclo ‘Os Lugares de João de Araújo Correia’
João de Araújo Correia era um escritor com uma sensibilidade muito própria na avaliação das terras e
locais por onde andava. Serão visitados alguns desses locais e lidos os textos alusivos aos mesmos.
16 de Março – Vila Real
13 de Abril – Braga
Iniciativa com o apoio dos Municípios visitados, da Confraria do Covilhete e do Turismo do Porto
e Norte de Portugal.
Encontro “Saber Trás-os-Montes”
O Encontro “Saber Trás-os-Montes”, que se vem realizando desde 1997, tem por objectivo produzir
informação sobre os mais diversos aspectos da cultura trasmontana e alto-duriense, através de um
conjunto de conferências por especialistas, debates e actividades paralelas, entre as quais exposições.
(Tema deste ano: ‘Vivências da ruralidade trasmontana e alto-duriense’)
12 de Outubro

Prémio Literário ‘António Cabral’
O Município de Vila Real, por proposta da Assembleia Municipal, aprovada por unanimidade e aclamação
na sessão de 26 de Fevereiro de 2010, criou o Prémio Literário ‘António Cabral’, na modalidade de Poesia,
em homenagem ao Escritor, falecido em 2007, cuja primeira edição teve lugar em 2011. Tratando-se de
um Prémio bienal, este ano decorre a sua quinta edição.
26 de Setembro
Actividade Editorial
O Grémio Literário Vila-Realense encarregar-se-á de elaborar e executar o plano editorial anual do
Município. As três linhas principais serão, como até aqui, a Revista Tellus, a Colecção Tellus (destinada a
publicar obras de poesia, ficção ou crónica de escritores de algum modo relacionados com Vila Real e/ou
Trás-os-Montes e Alto Douro) e os Cadernos Culturais (destinados a publicar estudos ou documentos
sobre os mais diversos aspectos da cultura trasmontana e alto-duriense). Para além disso, haverá lugar
à edição de outras obras avulsas, cujo interesse o justifique.
• Revista Tellus
27 de Junho: Apresentação do n.º 70.
11 de Novembro: Apresentação do n.º 71, complementada com uma exposição.
• Colecção Tellus
16 de Março: Apresentação de Vila Real na obra de João de Araújo Correia — Crónicas
12 de Outubro: Apresentação da Antologia Flagrantes da ruralidade trasmontana e altoduriense.
• Cadernos Culturais
12 de Maio: Apresentação de O mistério do Arcabuzado e do Santo Soldado, de Manuel
Tavares Teles.
4 de Julho: Apresentação de Cartas do P.e Luís Castelo Branco para o P.e José Maria de
Araújo Calheiros, de João Manuel de Araújo Cunha.
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• Reedição de colecção de postais ilustrados
27 de Junho
Outras Actividades
Para além das actividades acima planificadas, o Grémio Literário Vila-Realense promoverá
ocasionalmente outras, nomeadamente no âmbito da apresentação de livros, palestras, etc., de que será
dado conhecimento caso a caso.
Algumas das iniciativas contam com a colaboração da Biblioteca Municipal Dr. Júlio Teixeira.

16 de Março
16 de Março
16 de Março
21 de Março
13 de Abril
27 de Abril
12 de Maio
18 de Maio
25 de Maio
8 de Junho
27 de Junho
4 de Julho
26 de Setembro
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12 de Outubro
11 de Novembro

Dia das Letras Trasmontanas e Alto-Durienses
Ciclo ‘Os Lugares de João de Araújo Correia’
Apresentação do n.º 40 da Colecção Tellus
Comemoração do Dia Mundial da Poesia
Ciclo ‘Os Lugares de João de Araújo Correia’
Ciclo ‘Torga – Na rota do Diário’
Apresentação do Caderno Cultural n.º 20, IV Série
Ciclo ‘Torga – Na rota do Diário’
Encontro de Vila Real com a História
Ciclo ‘Torga – Na rota do Diário’
Apresentação do n.º 70 da Revista Tellus
e colecção de postais ilustrados
Apresentação do Caderno Cultural n.º 21, IV Série
Prémio Literário 'António Cabral'
Encontro 'Saber Trás-os-Montes'
Apresentação do n.º 41 da Colecção Tellus
Apresentação do n.º 71 da Revista Tellus

Grémio Literário Vila-Realense
Câmara Municipal de Vila Real
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